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ZÁPIS  ZE SCHŮZE VV ČGF  Č. 03 / 2021 

DATUM: 14.4. 2021, MÍSTO: PRAHA 
 
Schůze VV ČGF se uskutečnila v sídle České unie sportu, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6. Schůze se 
uskutečnila prezenční formou za přítomnosti většiny členů VV ČGF. Tři členové VV ČGF využili možnosti 
zúčastnit se schůze distanční formou prostřednictvím konferenčního video hovoru online. Přihlašovací 
údaje k online konferenční místnosti obdrželi členové VV ČGF předem prostřednictvím e-mailu. 
 
Přítomni:  J. Bučko, J. Chrudimský, P. Gryga (on-line), V. Kocián (příchod 13:20 hod), A. Malá (on-line), 

J. Pravda (on-line), B. Svatošová, R. Slavík, V. Zeman  
Omluveni:  
Hosté:  L. Šotolová, J. Řádek 
Sekretariát:   M. Šotola,  G. Sarichev, (on-line), T. Kočová (on-line) 
 
Program:                           

 
1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF  

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF  

•  domácí agenda (ČUS, ČOV, NSA)   
•  zahraniční agenda (EG, FIG)         
•  informace o předběžném výsledku hospodaření ČGF za rok 2020 
•  informace o předběžném výsledku hospodaření Česká gymnastická, s.r.o. za rok 2020  
•  informace o stavu příprav VH ČGF 2021    

  
3. Návrh rozpočtu ČGF na rok 2021   

    
4. Zprávy z technických komisí        

 
5. Různé 
______________________________________________________________________________ 

 
1. Schválení programu a kontrola zápisu z minulé schůze VV ČGF 

 
R. Slavík zahájil schůzi VV ČGF ve 12.00 hodin a přivítal přítomné členy VV ČGF a hosty. Byla 
provedena kontrola zápisu, usnesení a úkolů z minulé schůze VV ČGF ze dne 11.3.2021 a schválen 
program schůze. 
 
Usnesení 1/14-04-2021    VV ČGF schválil zápis č. 02/2021 ze schůze VV ČGF ze dne 11.3.2021            

a program schůze VV ČGF. 
(pro-proti-zdr.: 8-0-0)  
 
 
Úkol 3-28-01-2021   VV ČGF ukládá sekretariátu ČGF připravit do konce března 2021 dokumenty 

pro možné pořádání valné hromady korespondenční formou.  
                                     Z: sekretariát ČGF       T: 31.3.2021 
          Úkol trvá    
 
Úkol 5-28-01-2021   Vypracovat zprávu o činnosti TK v roce 2020 a zaslat ji na sekretariát ČGF.  
                                     Z: předsedové TK     T: 31.3.2021     26.4.2021 
 Úkol trvá 
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Úkol 6-28-01-2021   Připravit návrh seznamu na zřízení nových multigymnastických 
Sportovních akademií včetně návrhu kritérií pro jejich zřízení, fungování            
a návrh jejich finančního zabezpečení.                                                                 

                                     Z: R. Slavík, J. Chrudimský, předsedové TK                    T: 31.3.2021 
 Úkol trvá   
 
Úkol 1-11-03-2021   Připravit návrh rozpočtu ČGF na rok 2021 ve spolupráci s předsedy TK 

v návaznosti na plány přípravy reprezentačních výběrů ČR a plány činnosti 
TK na rok 2021.  

                                     Z: Slavík, předsedové TK      T: 31.3.2021 
          Úkol trvá  
 
Úkol 2-11-03-2021   Zveřejnit na internetových stránkách upravené znění Kvalifikačního                   

a Registračního a přestupního řádu  ČGF.  
                                     Z: sekretariát ČGF       T: 15.3.2021 
          Úkol splněn 
 
Úkol 3-11-03-2021   Zaslat ČUS žádost o půjčku z Rezervního fondu ČUS ve výši 1.000.000 Kč                 

na dobu 3 měsíců.  
                                     Z: Slavík, předsedové TK      T: 11.3.2021 
                    Úkol splněn 
                                    

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 19.3.2021 přišla na hlavní bankovní účet ČGF 
dotace NSA na rok 2021, nebyla půjčka z Rezervního fondu ČUS čerpána. 
 

Úkol 4-11-03-2021   Zaslat na sekretariát ČGF dvě varianty termínů pro konání mistrovských soutěží 
a dalších soutěží v působnosti ČGF.  

                                     Z: předsedové TK       T:17.3.2021 
           Úkol splněn 

 
2. Zprávy sekretariátu ČGF 
      

•  Domácí agenda (ČUS, ČOV, NSA)  
    

R. Slavík informoval o aktivitách ČUS, NSA a ČOV za uplynulé období včetně informace o rozhodnutí 
Vrchního soudu v Praze o nezákonnosti předběžného opatření Městského soudu v Praze, kterým byly 
odloženy volby do orgánů ČOV konaných mimo zasedání Pléna ČOV, které měly proběhnout v sídle 
ČOV dne 26.2.2021 a informaci o termínu VH ČUS ( 23.6.2021, Nymburk). 
 
Usnesení 2/14-04-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách ČUS, ČOV a  NSA. 
 
• Zahraniční agenda (FIG a EG) 

 
R. Slavík a V. Zeman informovali o aktivitách FIG a EG, zejména o situaci ohledně přípravy, odložení, 
popř. rušení významných mezinárodních soutěží, festivalů a dalších akcí pořádaných FIG a EG              
nebo pořádaných ve spolupráci s FIG a EG.  
 
Bylo potvrzeno pořádání MS 2021 v aerobiku (27.-29.5.2021, Baku / AZE), Světový závod věkových 
skupin 2021 (WAGC) v aerobiku (21-23.5.2021, Baku / AZE), MS 2021 v akrobatické gymnastice                
(2.-4.7.2021, Ženeva / SUI) a Světový závod věkových skupin 2021 (WAGC) v akrobatické gymnastice 
(23.-29.6.2021, Ženeva / SUI). Naopak LSU (18.-29.8.2021, Chengdu / CHN) byla přeložena na rok 
2022. 
            
Usnesení 3/14-04-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o aktivitách FIG a EG. 
 
• informace o předběžném výsledku hospodaření ČGF za rok 2020 

 
R. Slavík informoval o předběžném výsledku hospodaření ČGF za rok 2020, které by mělo skončit 
ziskem ve výši cca 290.000 Kč. 
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Usnesení 4/14-04-2021   VV ČGF bere na vědomí informace o předběžném výsledku hospodaření 
ČGF za rok 2020. 

 
• Informace o předběžném výsledku hospodaření Česká gymnastická, s.r.o. za rok 2020  
 
R. Slavík informoval o předběžném výsledku hospodaření společnosti Česká gymnastická s.r.o. za rok 
2020, které by mělo skončit ziskem i po započtení nákladů příštích období.  
 
Usnesení 5/14-04-2021   VV ČGF bere na vědomí informace o předběžném výsledku hospodaření 

společnosti Česká gymnastická s.r.o. za rok 2020. 
 

• Informace o stavu příprav VH ČGF 2021  
 

R. Slavík informoval o stavu přípravy odložené volební VH ČGF. VV ČGF odsouhlasil na základě 
výsledků dotazníku ze dne 6.4.2021 po diskusi termín 30.5.2021 a jako místo konání Prahu. Dále        
VV ČGF schválil pro prezenční formu odložené VH ČGF organizační pokyny, program, jednací a volební 
řád, delegační lístky a  kandidatury  včetně stručného profilu kandidáta na funkci. 
 
Diskuze: J. Bučko, V. Zeman, R. Slavík, J. Chrudimský, P. Gryga, J. Pravda, A. Malá, B. Svatošová,             

V. Kocián,  
 
Usnesení 6/14-04-2021 VV ČGF schválil termín a místo odložené VH ČGF  (30.5.2021, Praha) 

konané prezenční formou. Konečné rozhodnutí o formě konání odložené 
VH ČGF uskuteční VV ČGF na své schůzi dne 5.5.2021 v závislosti                  
na platných protiepidemiologických opatření a omezení.  

(pro-proti-zdr.: 9-0-0) 
 
Usnesení 7/14-04-2021 VV ČGF schválil organizační pokyny, program, jednací řád, delegační 

lístky a  kandidatury  včetně stručného profilu kandidáta na funkci                 
pro prezenční formu odložené VH ČGF (30.5.2021, Praha). 

(pro-proti-zdr.: 9-0-0) 
 
Usnesení 8/14-04-2021 VV ČGF schválil volební řád pro prezenční formu odložené VH ČGF 

(30.5.2021, Praha). 
(pro-proti-zdr.: 8-0-1) 
 
 

3. Návrh rozpočtu ČGF na rok 2021  
 
R. Slavík seznámil členy VV ČGF s návrhem parametrů pro sestavení rozpočtu ČGF na rok 2021. 
Příprava rozpočtu vychází z požadavků TK, které byly zohledněny v žádosti o dotaci NSA na rok 2021 
v rámci dotační výzvy Podpora sportovních svazů 2021. Detailnější rozpočet na rok 2021 bude 
předložen VV ČGF po konzultaci s předsedy příslušných TK v návaznosti na již známou celkovou výši 
dotace NSA na rok 2021 a v návaznosti na aktualizované plány přípravy reprezentačních výběrů ČR                          
a na aktualizované plány činnosti TK.  
 
S ohledem na nemožnost konání drtivé většiny sportovních soutěží v uplynulém roce 2020 a nemožnosti 
hodnocení výkonnosti sportovců zařazených v SpS, SCM, VSCM a SA, rozhodl VV ČGF zachovat               
pro rok 2021 stejné rozdělení finančních prostředků pro SpS, SCM, VSCM a SA jako  v roce 2020. 
 
Z obdobného důvodu rozhodl VV ČGF o stejném rozdělení finančních prostředků na činnost KSK a KGS  
na rok 2021 jako v roce 2020 s výjimkou navýšení příspěvku na činnost OkSK Ostrava z 5.000 Kč               
na 10.000 Kč na návrh J. Bučka.  Celková schválená částka na činnost KSK a KSG na rok 2021 činí 
505.000 Kč. 
 
V souvislosti s návrhem rozpočtu informoval R. Slavík o výsledcích dotačního řízení hl.m. Prahy v oblasti 
sportu a tělovýchovy: Czech Aerobic Open 2021 (110.000 Kč), MMČR AKR 2021 (50.000 Kč). 
 
Diskuze: J. Bučko, P. Gryga, R. Slavík, V. Zeman 
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Usnesení 9/14-04-2021    VV ČGF bere na vědomí aktuální informace o přípravách rozpočtu ČGF    
pro rok 2021 a pověřil předsedu R. Slavíka projednáním rozpočtů 
jednotlivých TK s jejich předsedy a jejich úpravou v návaznosti                      
na aktualizované plány přípravy reprezentačních výběrů ČR                          
a na aktualizované plány činnosti TK.  

 
Usnesení 10/14-04-2021 VV ČGF schválil rozdělení finančních prostředků na činnost SpS, SCM, 

VSCM a SA na rok 2021 ve stejné výši a stejné podobě jako v roce 2020. 
(pro-proti-zdr.: 9-0-0) 

 
Usnesení 11/14-04-2021 VV ČGF schválil navýšení dotace na činnost na rok 2021 pro OkSK 

Ostrava na 10.000 Kč v rámci dotací na činnost KSK as KGS na rok 
2021.  

(pro-proti-zdr.: 8-0-1) 
      
 

4. Zprávy z technických komisí  
 

• TK SGŽ - Informace o činnosti za uplynulé období a nominace na ME  a závody SP 
 
L. Šotolová pověřená řízením TK SGŽ informovala o činnosti TK za uplynulé období. Dne 11.3.2021 se 
uskutečnila on-line schůze TK SGŽ, která se zabývala přípravou kontrolního a nominačního závodu              
na ME 2021 v Basileji, návrhem úprav ZP (zveřejnění do 30.6.2021), přípravou VT výběru gymnastek 
r.nar. 2007-2009 pro EYOF 2022, MEJ 2022 a MSJ 2022 (říjen 2021) a v neposlední řadě termíny 
mistrovských soutěží v 1. pololetí 2021 a návrhy postupových klíčů, které  se budou odvíjet od termínů 
rozvolnění a obsahu opatření a omezení vztahujících se na tréninkovou činnost a pořádání soutěží           
ve vnitřních prostorech. 
 
Diskuze: J. Bučko, L. Šotolová 
 

-  Nominace na ME 2021 (17.-26.4.2021, Basilej / SUI) 
 

 Ke kontrolnímu a nominačnímu závodu (20.3.2021) byly původně přihlášeny 3 závodnice: A. Holasová, 
D. Ponížilová a L. Trnková. Ze závodu se odhlásila D. Ponížilová ze zdravotních důvodů a následně 
pak také L. Trnková. Dne 20.3.2021 tedy proběhl jen kontrolní bodovaný trénink A. Holasové               
ve sportovní hale TJ Bohemians Praha (ul. Slovenská). Na základě hodnocení předvedeného výkonu 
ze strany mezinárodních rozhodčích (víceboj 47,40 b., PŘ 13,55 b., BR 12,05 b., KL 10,45 b.,                   
PR 11,35 b.) odsouhlasila TK SGŽ účast A. Holasové na ME 2021 v Basileji.    

 
     závodnice: A. Holasová (TJ Boheminas Praha), trenér: J. Fiřt, rozhodčí: A. Hořká  
     fyzioterapeut: J. Pokorný, lékař: L. Hrazdira, team manager: T. Kříž, ved. výpravy: T. Kočová 
 

-  Předběžné nominace na závody SP (na náklady mimo rozpočet TK SGŽ) 
 

27.-30.5.2021, Varna (BUL) - závodnice: D. Hálová (T.J. Sokol Kampa), trenérka: J. Novotná,  
                                                rozhodčí: R. Řehořová  
 
10.-13.6.2021, Osijek (CRO) - závodnice: A. Holasová (TJ Bohemians |Praha),  
                                                 D. Ponížilová (TJ Prostějov), L. Trnková (T.J. Sokol Brno I),  
              trenéři: J. Fiřt, V. Lukášová, S. Vyzina, rozhodčí: K. Vlková 
 
2.-5.9.2021, Koper (SLO) - závodnice: L.Trnková (T.J. Sokol Brno I), trenér: S. Vyzina,  
                                           rozhodčí: K. Vlková  
 

• TK SGM - Informace o činnosti za uplynulé období a nominace na ME  a závody SP 
 
V. Kocián informovala o činnosti TK SGM za uplynulé období. Členové TK SGM využívali pro svou 
činnost a konzultace elektronickou poštu a telefonické konzultace.  
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-  Nominace na ME 2021 (17.-26.4.2021, Basilej / SUI) 
 
V. Kocián informoval o přípravě Ondřeje Kalného (SK Hradčany) a Davida Jessena (T.J. Sokol Brno I) 
na ME 2021. Na základě jejich aktuální výkonnosti odsouhlasila TK SGM účast obou závodníků na ME 
2021 v Basileji. 
 

     závodníci: D. Jessen (T.J. Sokol Brno I), O. Kalný (SK Hradčany), trenéři: P. Hedbávný, J. Labonek 
     rozhodčí: A. Hořká, J. Urbánek, fyzioterapeut: J. Pokorný, lékař: L. Hrazdira,  
     team manager: T. Kříž, ved. výpravy: T. Kočová 

 
- Nominace na závody SP (závodníci a trenéři na náklady mimo rozpočet TK SGM) 

 
27.-30.5.2021, Varna (BUL) - závodník: O. Kalný (SK Hradčany, trenér: J. Labonek,  
                                                rozhodčí: J. Urbánek  
 
10.-13.6.2021, Osijek (CRO) - závodníci: J. Běhal, D. Jessen (oba T.J. Sokol Brno I),  
             O. Kalný (SK Hradčany), R. Sliž (TJ TŽ Třinec), 
                                                 trenéři: P. Hedbávný, J. Labonek, E. Szlauer, rozhodčí: M. Uhlíř 
 
17.-12.6.2021, Mersin (TUR) - závodník: O. Kalný (SK Hradčany, trenér: J. Labonek,  
                                             rozhodčí: J. Urbánek  
 

-  Termíny přebornických a mistrovských soutěží 
 
TK SGM je připravena reagovat na postupné rozvolňování a přizpůsobit termíny přebornických               
a mistrovských soutěží aktuálně platným opatřením, která omezují možnosti tréninkové přípravy                
a pořádání soutěží ve vnitřních prostorech.  
 
TK SGM mužů plánuje na základě průzkumu možností tréninku uspořádat ve dnech 25.-27.6.2021 
v Brně MČR MT. Předpokládaný počet gymnastů cca 48  (kadeti 15, junioři 15, muži 18). 

      
•  TK AER - Informace o činnosti za uplynulé období a příprava účasti na MS 2021 a WAGC 2021 

 
 B. Svatošová informovala o činnosti komise za uplynulé období. Členky TK AER využívají                            
při komunikaci zejména email a telefonické konzultace. 
 
- Nominační závod na MS 2021 a WAGC 2021  

 
 Dne 3.4.2021 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky na pořádání Nominačního závodu 
v gymnastickém aerobiku na MS 2021 a WAGC 2021 (17.4.2021, Hala TJ Spoje, Praha 3). 
Ministerstvo stanovilo pro akci závazné hygienicko-epidemiologické podmínky. Mezi ty hlavní patří 
neúčast diváků, maximální počet 60 osob včetně pořadatelů a povinný negativní PCR test,                 
který nesmí být starší 48 hodin před začátkem závodu. B. Svatošová jménem TK AER poděkovala             
T. Kočové za pomoc při vyřízení výjimky. 

 
- Egyptian Pharaohs Cup. 8.-10.4.2021, Káhira (EGY) 

 
  Mezinárodního závodu v Káhiře se zúčastnily závodnice klubů Corridoor, Pro Fitness Praha,                    

SK Aerobic Professional Znojmo a Gymnastický aerobik BK Otrokovice. V konkurenci sportovců               
z 6 zemí (AZE, BLR, BRA, CZE, EGY, ROU) vybojovaly české závodnice 1 zlatou, 2 stříbrné                   
a 1 bronzovou medaili. Podrobné výsledky: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2129 

  
- Nový termín MČR 2021 a mezinárodního závodu Czech Aerobic Open 2021  

 
S ohledem na v současnosti platná omezení možností tréninků, pořádání soutěží a překážek 
v cestování zahraničních sportovců do ČR  a pravděpodobnou situaci v červnu 2021 rozhodla                    
TK AER o přesunutí MČR 2021 a mezinárodního závodu Czech Aerobic Open 2021 z původního 
termínu 26.-27.6.2021 na nový termín 11.-12.9.2021. Místo konání zůstává stejné (Sportovní centrum 
Řepy, Praha 6).  
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• KVG - Informace o činnosti KVG a přípravách zajištění české účasti na WG 2023 
 
J. Bučko informoval o činnosti KVG za uplynulé období, výstupech z jednání KVG dne 13.4.2021                   
v Praze  a přípravách zajištění české účasti na WG 2023 v Amsterdamu (NED).   

 
- Příprava sportovních akcí a soutěží 

 
KVG připravuje na 2. pololetí 2021 edukační kemp s tématikou moderní gymnastiky, rytmické 
gymnastiky a pohybových skladeb pod vedením Š. Panské (termín bude upřesněn do konce června 
2021) a na 2. polovinu září 2021 gymnastický kemp v Ostravě.  
 
ČOS připravuje tradiční Přehlídku pohybových skladeb (listopad 2021, Opava) a ČAUS Akademické 
MČR v gymnastických sportech 1.6.2021 v Liberci. Vzhledem k současné situaci a platným 
omezením je konání Akademického MČR v tomto termínu nejisté.  
 
MČR ve šplhu na laně je plánováno opět v prostorách Obchodního centra Harfa v Praze 
(11.12.2021). Kvalifikační závody MČR, které se měly uskutečnit v 1. pololetí 2021 jsou přesunuty           
do 2. poloviny roku 2021. Premiérové MČR ve šplhu na laně kategorie žáků a žákyň se uskuteční 
13.11.2021 v Brně a bude součástí veletrhu Sport Life. Přehled kvalifikačních a pohárových soutěží 
ve šplhu na laně je zveřejněn na internetové stránce https://svetsplhu.cz 
 

- Jednání s ASŠK 
 
Dne 26.3.2021 se uskutečnila on-line schůzka s vedením AŠSK, které se za KVG zúčastnila                  
R. Řehořová. Byla domluvena možnost spolupráci v metodické oblasti (vzdělávání pedagogických 
pracovníků AŠSK; projekt „Sportuj ve škole“; projekt „Vzdělávací dny“ a příměstské tábory pro školní 
děti a mládež) a v oblasti soutěží (práce na sjednocení pravidel u vybraných gymnastických aktivit             
a gymnastických sportů). 

 
- Eurogym 2022 & EGFL 2022 

 
Dne 8.5.2021 proběhne formou online video konference „info meeting“ k akci Eurogym 2022                   
a EGFL 2022  v Neuchatelu (SUI). Počet účastníků za NF není limitován. Registrace do 20.4.2021. 
 

- Světová gymnaestráda (WG 2023) 
 
Dne 15.5.2021 proběhne formou online video konference „info meeting“. Za ČGF se můžou zúčastnit 
max. 3 osoby (ČGF, ČASPV, ČOS). Registrace do 30.4.2021. 
 
Počátkem roku 2021 začala pracovat pod vedením Š. Panské pracovní skupina pro výběr společného 
oblečení. Byl zpracován a více než 10 firmám rozeslán poptávkový dopis. Do 30.4.2021 mají firmy 
odpovědět zda mají zájem o zařazení do výběrového řízení na dodavatele společného oblečení              
a do 15.6.2021 pak zaslat vzorky společného oblečení.  
 

• TK TRA - informace o činnosti komise a nominace na MEJ 2021 
 
V. Zeman informoval o činnosti komise. Schůze TK TRA probíhají v pravidelných intervalech formou 
online video konferenčních hovorů. TK TRA se věnuje především přípravě soutěží a školení trenérů.   
 
- Termíny soutěží  
 
TK TRA vyhodnocuje pravidelně situaci a s ohledem na přetrvávající omezení a předpokládaný vývoj 
rozvolňování a je připravena pružně reagovat na aktuální situaci.  
 
V rámci restartu soutěží plánuje na 19.-20.6. 2021 pořádání regionálních soutěží pro mládež (Čechy             
a Morava). 1. závod Českého poháru by se měl uskutečnit 25. května 2021 v Odolene Vodě. V případě 
příznivé epidemiologické situace a rozvolnění umožňující pořádání soutěží plánuje TK TRA u spořádat 
v Praze v Tyršově domě MČR juniorů a seniorů. V případě nepříznivé situace má v záloze alternativní 
termín v září 2021. 
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Mezinárodní závod přátelství je plánovaný na termín 1.-2.10.2021 v Jablonci nad Nisou, ale místo 
v Městské sportovní hale, která je používána jako očkovací centrum, proběhne v místní kryté atletické 
hale, kde proběhly soutěže skoků na trampolíně v rámci LODM 2019. 
 
Již jednou odložené oslavy 50. let skoků na trampolíně v českých zemích byly z roku 2020 přesunuty 
TK na 2. pololetí roku 2021.  
 

-  Školení trenérů skoků na trampolíně licence B (II. třída) 
 

TK TRA připravila ve spolupráci s MK (J. Chrudimský) a FTVS UK Praha školení trenérů skoků                       
na trampolíně licence B (II. třídy) akreditované MŠMT. Obecná část - vědecký základ sportovního 
tréninku v rozsahu 50 hodin již proběhla během února 2021 formou distanční výuky. V současné době 
se začně všeobecná část v rozsahu 30 hodin (duben - červen 2021). Praktická část v rozsahu 40 hodin 
proběhne ve 2. polovině roku 2021 formou 2 víkendových prezenčních školení v Praze nebo v Liberci 
v závislosti   na epidemiologické situaci.  

 
-  Nominace na MEJ 2021 ve skocích na trampolíně, 25.4.-3.5.2021, Soči (RUS)  

 
V. Zeman informoval o průběhu přípravy členů reprezentačních výběrů ČR juniorů na MEJ 2021           
a seznámil členy VV ČGF s nominací schválenou TK TRA: 
 
závodníci (J) O. Červinka L. Kubík, M. Křivanec, M. Novák (všichni TJ. Sokol Kampa) 
závodníci (SY) - O. Červinka / M. Novák, L. Kubík / M. Křivanec (všichni TJ. Sokol Kampa) 
 
závodnice (J) - A. Hrudová(Trampolíny Liberec), M. Juříčková (TJ Rožnov p.R.), 
                         A. Tyllerová (TJ. Sokol Kampa) 
závodnice (SY) - A. Hrudová / A. Tyllerová (Trampolíny Liberec / T.J. Sokol Kampa)) 
 
trenéři - P. Dufek, M. Šefrová, P. Juříčková (zároveň vedoucí výpravy) 
rozhodčí - M. Řehořová 
 

• TK AKR - Příprava členek reprezentačních výběrů ČR  a informace o činnosti komise  
 
- Příprava členek reprezentačních výběrů ČR 
 
A. Malá o stavu přípravy členek reprezentačních výběrů ČR v akrobatické gymnastice (AG 11-17 let) 
na WAGC 2021 v Ženevě (SUI) a MEJ 2021 v Pesaru (ITA). Prostřednictvím ČGF bylo se souhlasem 
rodičů požádáno na Úřadu práce hl.m. Prahy o povolení výkonu sportovní činnosti dítěte                             
(V. Dordevičová, J. Nováková, A. Šabatová, R. Podařilová, V. Zadáková), která by umožnila sportovní 
příprav u ve specializované gymnastické tělocvičně SK Hradčany v Praze. Prozatím není znám 
výsledek. 
 
- Termíny soutěží  
 
TK AKR vyhodnotila současnou situaci a s ohledem na přetrvávající omezení a předpokládaný vývoj 
rozhodla o přesunutí termínů MČR na 18.9.2021 (Sportovní hala TJ Bohemians Praha) s tím, že by se 
jednalo jen o MČR bez mezinárodní účasti. V případě, že by to epidemiologická situace dovolovala 
uvažuje TK AKR následně o uspořádání mezinárodního závodu v původním tradičním listopadovém 
termínu MMČR (6.11.2021).  
 

• TK PAR - Informace o činnosti komise  
 
J. Pravda informoval o činnosti komise od konce ledna, kdy proběhla schůze TK PAR formou online 
video konference. V následujícím období mezi sebou komunikovali členové komise prostřednictvím 
emailu a telefonních hovorů.  
Předmětem komunikace byla především příprava závodů  Českého poháru ve Zlíně a v Plzni, které 
měly proběhnout v květnu a v červnu 2021. Vzhledem k současné situaci to bohužel vypadá, že dojde 
k jejich přesunutí v lepším případě na období září-říjen 2021. 
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MČR v parkouru je plánováno na 12.-14.11.2021 opětovně na brněnském výstavišti BVV jako součást 
veletrhu Sport Life ! 
 
Koncem ledna 2021 přišla z FIG informace o opětovném odložení historicky prvního MS v parkouru, 
které se mělo uskutečnit v březnu 2021 v japonské Hirošimě. Prozatím nepřišla informace o novém 
termínu. TK PAR doufá, že se v září tohoto roku uskuteční alespoň mezinárodní závody v Montpellier 
(FRA).   
 

• TK TG - Informace o činnosti komise  
 
P. Gryga informoval o činnosti komise za uplynulé období. Členové komise komunikují prostřednictvím 
emailu, telefonních a online video konferenčních hovorů. Předmětem komunikace byly především 
termíny závodů  Českého poháru a termín MČR (28.-29.10.2021, Olomouc). 
 
Odložené ME a MEJ, které mělo proběhnout v říjnu 2020 v Kodani (DEN) bylo přeloženo na termín               
1.-4.12.2021 do Guimaraese (POR). S ohledem na tento termín a v současnosti prakticky nemožnou 
společnou přípravu členek reprezentačních výběrů ČR juniorek a žen bude příprava zahájena 
s největší pravděpodobností v letních prázdninových měsících kontrolou aktuální výkonnosti a fyzické 
připravenosti reprezentantek. 
 
P. Gryga informoval také o online webinářích připravených TK TG EG pro trenéry a rozhodčí, které se 
uskuteční v období květen - červen 2021. Odkazy pro registraci byly umístěny na internetovou stránku 
ČGF https://www.gymfed.cz/kalendar/?sport=TG  

 
Usnesení 12/14-04-2021 VV ČGF bere na vědomí informace o činnosti TK AER, TK AKR, TK TRA, 
TK SGM, TK SGŽ a KVG za uplynulé období včetně nominací na ME a závody SP ve sportovní 
gymnastice mužů a žen a nominace na ME  a MEJ ve skocích na trampolíně.  

  
5. Různé 

 
• Zápisy ze schůzí TK 

 
J. Bučko požádal o zasílání zápisů ze schůzí všech TK.  
 
Usnesení 13/14-04-2021 VV ČGF bere na vědomí požadavek J. Bučka na zasílání zápisů ze schůzí 
jednotlivých TK členům VV ČGF a ukládá sekretariátu ČGF zajistit jejich průběžnou distribuci 
členům VV ČGF.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští schůze VV ČGF se uskuteční v Praze dne 5. května 2021 od 12.00 hod. 
 
 
 
 

 
Zapsal: R. Slavík               V Praze dne 14.4. 2021 
                       


